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Bijlage Stand van zaken amendementen en moties 
 
In de bijlage Stand van zaken amendementen en moties wordt de 
voortgang gemeld van alle aangenomen amendementen, moties en 
initiatiefvoorstellen. 
 
1. Overdracht afvalbeheer aan de HVC. Voorstel invoering van 
gedeeltelijke diftar t.a.v. de afvalstoffenheffing 2013.  
Motie 4 PvdA  
15 december 2011 
Opdracht van de raad 
Bij het vaststellen van de tarieven voor afvalstoffenheffing voor 2013 
een bepaling op te nemen dat meerpersoonshuishoudens de 
mogelijkheid krijgen om een kleine grijze rolcontainer (140 liter) te 
gaan gebruiken en daarvoor een lagere heffing krijgen opgelegd. 
Stand van zaken 
Een vorm (deel) van diftar is nog niet ingevoerd. Inwoners 
hebben nu nog geen keuze om een kleine container te kunnen 
kiezen. In de loop van 2020 komt er een grondstoffenbeleidsplan 
waarin nader wordt ingegaan op gedifferentieerde tariefstelling.  
 
2. Evaluatie en studie bomenbeleidsplan  
Motie 1 CDA 
28 januari 2016  
Opdracht van de raad. 
In 2017 een evaluatie van het bomenbeleidsplan Bergen aan de raad 
voor te leggen. 
Stand van zaken 
Het groenbeleidsplan wordt naar verwachting in het 3de kwartaal 
van 2020 /1ste kwartaal 2021 aan de raad voorgelegd. In dit plan 
wordt het bomenbeleid meegenomen alsmede de evaluatie van 
het bomenbeleidsplan. 
 
 
 

3. Budgetbesparingscapaciteit  
Motie aangenomen door de gemeenteraden BUCH 
5 juli 2016/24 juni 2016 
Opdracht van de raden: 
Te bewerkstelligen dat het bestuur van de werkorganisatie BUCH:  

• Via de colleges in 2020 op basis van een evaluatie een 
voorstel doet over beëindigen dan wel voorzetten van deze 
impuls na de eerste vier jaren.  

• In de periode 2017 – 2020 jaarlijks inzicht aan de raad geeft 
waarvoor de begrote extra impuls voor het komende jaar zal 
worden aangewend  

• In de periode 2017-2020 jaarlijks aan de raad een 
voortgangsrapportage te verstrekken waarin wordt ingegaan 
op:  

o de realisatie van het bezuinigingspotentieel; 
o de uitgaven die gedaan zijn ten behoeve van het 

wenkend perspectief; 
o de realisatie van de doelstellingen van het wenkend 

perspectief.  
Stand van Zaken: 
Bij de behandeling van de Kadernota op 6 juli 2017 heeft uw raad 
een motie aangenomen waarin werd aangegeven dat deze motie 
op de lijst moet blijven staan zodat de raad die in 2020 besluiten 
moet nemen, op de hoogte is van de inhoud van deze motie.  
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4. Kadernota 2017, depot Museum Kranenburgh  
Motie 3  Gemeentebelangen, CDA en D66 
7 juli  2016 
Opdracht van de raad: 

• Samen met Museum Kranenburgh te onderzoeken of er een 
passende oplossing gevonden kan worden om 
probleemgevallen, depot, werkruimte en/of educatie op te 
lossen; 

• Om verkoop van het pand aan de Berkenlaan in 
heroverweging te nemen; 

• De raad uiterlijk januari 2017 een raadsvoorstel te sturen en 
tussentijds te infomeren middels de maandelijkse nieuwsbrief. 

Stand van zaken 
In reactie op de motie hebben wij Kranenburgh gefaciliteerd in 
het laten verrichten van een onderzoek. 
Het hieruit voortgekomen onderzoeksrapport (medio 2019) geeft 
weliswaar zicht op enkele mogelijkheden, maar geeft nog 
onvoldoende houvast voor besluitvorming en vervolgonderzoek 
is nodig.  
Sinds enige tijd vraag stichting Kranenburgh, naast de 
depotproblematiek, ook aandacht voor een breder aantal 
knelpunten die de organisatie direct belemmert in het goed 
kunnen uitvoeren van een aantal taken, en die uiteindelijk ook de 
benodigde doorontwikkeling als museale organisatie afremt. Op 
24 maart jl. is het college akkoord gegaan met het verlenen van 
de opdracht voor een integrale advies. Op basis van de 
definitieve uitkomsten van het advies wordt bekeken wat de 
mogelijkheden zijn om als gemeente te kunnen blijven bijdragen 
aan een gezonde en toekomstbestendige exploitatie voor 
Kranenburgh en welke stappen genomen worden. Daar waar het 
investeringen betreft of een verandering in het subsidieplafond, 
wordt door het college een voorstel aan de raad voorgelegd. 
Voor meer informatie zie het bericht in de nieuwsbrief van het 
college aan de raad van 31 maart 2020. 

 
5. Invoering vouchersysteem  
Motie 1 VVD, CDA en GroenLinks 
27 oktober 2016 - Begrotingsraad 
Opdracht van de raad: 
Nader onderzoek doen naar het invoeren van een vouchersysteem 
waarbij via een financiële waardecoupon 
inwoners/wijkverenigingen/buurten in staat worden gesteld de 
openbare ruimte binnen de hiertoe vastgestelde kaders zelf invulling 
te geven annex te beheren.  
Stand van zaken 
Het groenbeleidsplan, waarin een tekst is opgenomen over de 
invoering van  een vouchersysteem, wordt in het  3de kwartaal 
2020/ 1ste kwartaal 2021 aan de raad voorgelegd 
 
6. Actualiseren speelplaatsenbeleid  
Motie 2 CDA  
27 oktober 2016 - Begrotingsraad 
Opdracht van de raad: 
Het speelplaatsenbeleid 2012-2022 Gemeente Bergen te 
actualiseren. 
Stand van zaken 
In 2021 wordt gestart met het proces op te komen tot een nieuw 
op te stellen speelbeleidsplan. Net als bij het parkeer- en bij het 
groenbeleidsplan willen wij het beleid op stellen na een 
uitgebreid participatieproces. Een belangrijk onderdeel van dit 
proces zijn de particuliere speeltoestellen in het openbare 
gebied. Uiteindelijke vaststelling wordt in de loop van 2022 
verwacht. 
Vooruitlopend wordt onderzocht in hoeverre urgente situaties 
v.w.b. particuliere speeltoestellen in het openbare gebied, dat zijn 
situaties waarbij er een reëel gevaar is op ongevallen (vooral in 
geval van trampolines) deze speeltoestellen vooruitlopend 
kunnen worden verwijderd. 
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Het verzoek is om deze motie af te voeren omdat de 
werkzaamheden worden meegenomen in werkplanning en het 
resultaat in 2022 wordt verwacht. Daarmee zou de motie tot 2022 
in het overzicht blijven staan.  
 
7.  Blijverslening  
Motie 4 KL, CDA, PvdA, D66 
13 april 2017 
Opdracht van de raad: 
• Te onderzoeken of een fonds in de vorm van de Blijverslening 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten)in de 
gemeente Bergen aangeboden kan worden 
• De bevindingen uiterlijk september 2017 aan de Raad voor te 
leggen. 
Stand van zaken 
Deze motie wordt meegenomen in de notitie Bereikbaar 
Betaalbaar Bergen. Deze notitie wordt in het derde kwartaal van 
2020 aan de raad aangeboden. 
 

8. Starterslening Bergen 2018-2020  
6 Motie 3.1 PvdA, KL, CDA 
 juli 2017 
Opdracht van de raad: 
• In april 2013 de verordening ‘VROM starterlening Bergen’ is 
vastgesteld om gebruik te kunnen maken van een starterslening; 
• Vraag en aanbod op de woonmarkt verstoord is waardoor starters 
geen (minimaal) mogelijkheid hebben om huis (appartement) te 
kopen/huren; 
• De eisen om voor een hypotheek in aanmerking te komen (te) hoog 
zijn. 
• Een onderzoek te doen naar de resultaten en ervaringen van de 
‘VROM starterslening Bergen’;  
• Het resultaat van het onderzoek met conclusies én aanbevelingen 
voor te leggen aan de Raad;  

• Gelijktijdig met de uitkomsten van het onderzoek de Raad een 
voorstel te doen welke mogelijkheden er wel (of niet) zijn om inwoners 
vanaf 2018 gebruik te kunnen laten maken van een starterslening; 
• Het onderzoek en het voorstel uiterlijk 1 november 2017 voor te 
leggen aan de Raad; 
• Bij de voorbereiding van de begroting 2018 een voorstel uit te 
werken om in de begroting 2018 middelen uit de reserve sociale 
woningbouw beschikbaar te stellen voor een (vernieuwde) 
Starterslening Bergen 2018-2020. 
Stand van zaken 
Deze motie wordt meegenomen in de notitie Bereikbaar 
Betaalbaar Bergen. Deze notitie wordt in het derde kwartaal van 
2020 aan de raad aangeboden. 
 

9. Cultuurmakelaar/projectleider CBP  
Motie 4 D66, KL,CDA 
6 juli 2017 
Opdracht van de raad: 
Aan het Cultureel Bergen Platform een cultuurmakelaar/projectleider 
toe te voegen (tijdelijke aanstelling op parttime basis voor 1 jaar). In 
de begroting voor 2018 20.000 euro op te nemen ter financiering van 
deze functionaris.  
Deze financiering te bekostigen uit het begrotingssaldo 2018. 
Deze functie eind 4e kwartaal 2018 te evalueren en daarna te 
besluiten de tijdelijke aanstelling te verlengen. 
Stand van zaken 
Bij de begrotingsbehandeling in oktober 2019 was voorgesteld 
deze motie af te voeren. Via een amendement van het CDA is 
deze motie op lijst blijven staan. Dit in verband met het 
doorschuiven van de herijking van de nota Kunst in het Hart.  
De aanstelling van de cultuurcoördinator is met een jaar verlengd 
in afwachting van de nieuwe cultuurnota, waarin een structurele 
invulling van de cultuurcoördinatie wordt opgenomen. 
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10. Tariefopbouw afvalstofheffing  
Motie 5 PvdA, KL,CDA 
6 juli 2017 
Opdracht van de raad: 
Om de tariefsopbouw van de afvalstoffenheffing inzichtelijk te maken 
en te vergelijken met de overige BUCH gemeenten en 
buurgemeenten zoals Alkmaar en de verschillen inzichtelijk te maken. 
De gemeenteraad hiervan kennis te laten nemen ruim voor de 
begrotingsvergadering van november 2017. 
Met als doel daar waar mogelijk de woonlasten voor alle inwoners van 
de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken en waar mogelijk hier 
prioriteit aan te geven boven nieuw beleid. 
Stand van zaken 
Genoemd onderzoek is afgerond. Uw raad is via de nieuwsbrief 
van het college aan de raad geïnformeerd over de uitkomsten. 
Het verzoek is om deze motie af te voeren.  
 
11. ’t Oude Hof  
Motie 8 KL 
19 december 2017 
Opdracht van de raad: 
Het gebruik van het nieuwe parkeerterrein na 1 jaar te evalueren en 
afhankelijk van de resultaten wel/niet een parkeerregime in te stellen. 
Stand van zaken 
De herinrichting van ’t Oude Hof is (nog) niet uitgevoerd. Nadat 
het parkeerterrein is aangelegd, wordt overeenkomstig de motie, 
het gebruik van het parkeerterrein geëvalueerd. 
 
12. Toevoegen woningen verkavelingsplan BSV  
Motie 6 Fractie Zeiler, KL, CDA, D66 
1 februari 2018  
Opdracht van de raad: 
• De beschikbare kavel zodanig in te richten dat het aantal te bouwen 
woningen positief bijgesteld wordt. 

• De “goedkope” koopwoningen zodanig aan te passen dat zij wel 
voldoen aan doorstroom/ start woon carrière woningen. 
Stand van zaken 
De verkaveling is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 
uitkomsten van het participatieproces inzake verkeer behorende 
bij de structuurvisie Bergen Oost. Zodra dit proces is doorlopen, 
kan de verkaveling worden afgerond. De verwachting is dat uw 
raad in het vierde kwartaal van 2020 wordt geïnformeerd. 
 
13. Herinrichting Plan Buitenduin Schoorl  
Motie 7 KL, D66, CDA, PvdA 
6 februari 2018  
Opdracht van de raad: 
De mogelijkheid te onderzoeken, om bij het voorgestelde 
inrichtingsplan, of bij het nog te ontwerpen inrichtingsplan Schoorl 
centrum, een ‘van de rijbaan gescheiden tweerichting fietspad’ te 
realiseren.  
Daarbij in ieder geval de mogelijkheid mee te nemen dit fietspad aan 
de oostzijde van de Sportlaan, tussen het in dit herinrichtingsplan 
ingetekende fietspad en de kruising met de Laanweg, te situeren en 
daar te laten aansluiten op het eveneens ‘van de rijbaan gescheiden 
tweerichting fietspad’ langs de Laanweg. 
Stand van zaken 
Het onderzoek naar een ‘van de rijbaan gescheiden tweerichting 
fietspad’ wordt meegenomen bij de verdere planvorming van het 
plan Buitenduin. Deze planvorming heeft enige vertraging 
opgelopen. Dit komt onder andere doordat de onderhandelingen 
met de Jeu de Boules vereniging voor wat betreft de verplaatsing 
van de banen en het clubgebouw, meer tijd in beslag nemen dan 
voorzien. De verwachting is in het najaar van 2020 te starten met 
het onderzoek, dit loopt dan parallel met de bestemmingsplan 
wijziging. 
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14. Duurzame brandstof voor dieselvoertuigen wagenpark BUCH  
Motie 1 GL, D66, BBB, VVD, GB KL, 
11 december 2018 
Opdracht van de raad: 
- Aan het BUCH-bestuur te verzoeken om te onderzoeken of blauwe 
diesel voor de BUCH-dieselvoertuigen mogelijk en haalbaar is. 
- De gemeenteraad op de hoogte te stellen van de uitkomst. 
Stand van zaken juni 2020 
Op 6 februari 2020 heeft de directie van de werkorganisatie 
besloten om: 
1. Per direct over te stappen op HVO20 op HVO50 en zo snel 

mogelijk, uiterlijk op 1 januari 2023, over te stappen op 
HVO100. Dit gaat om ± 100 voertuigen, zo’n 175.000 liter 
diesel per jaar; 

2. Mobiele tankinstallaties te huren om gebruik van HVO20 en 
HVO50 op verschillende locaties te kunnen aanbieden; 

3. De dienstvoertuigen die voor wat hun gebruiksdoel betreft 
hiertoe in aanmerking komen te vervangen door elektrische 
voertuigen. Reden hiervoor is dat de gemeente ook wat 
elektrisch rijden betreft het goede voorbeeld wil geven. Het 
gaat hier om ca. 20 voertuigen, waarvan de meesten reeds 
elektrisch zijn; 

4. Te onderschrijven dat het belangrijk is dat alle ontwikkelingen 
op dit gebied goed gevolgd moeten worden, zoals waterstof 
of andere duurzame alternatieve brandstoffen. 

5. De begrotingswijziging vast te stellen en het bestuur voor te 
stellen om deze extra bijdrage in rekening te brengen van de 
gemeenten. 

Op 11 maart heeft het bestuur van de werkorganisatie hiervan 
kennisgenomen. 
De motie is hiermee uitgevoerd en het verzoek is om de motie af 
te voeren.  
 
 
 

15. Cultuurcoördinator  
Amendement B CDA, PvdA, KL, GL, D66, BBB 
7 maart 2019 
Opdracht van de raad: 
- Beslispunt 2 als volgt te wijzigen: 
Op basis van het evaluatierapport cultuurcoördinator in te stemmen 
met verlenging van de aanstelling van de cultuurcoördinator met één 
jaar. 
- Onderstaand beslispunt 3 toe te voegen: 
3. De wijze waarop structureel invulling wordt gegeven aan 
cultuurcoördinatie (te weten verbindingen tussen kernen, afstemmen  
en initiëren van cultuurinitiatieven) te betrekken bij de herijking van de 
nota ‘Kunst in het hart’ in 2019. 
Stand van zaken 
Bij de begrotingsbehandeling in oktober 2019 was voorgesteld 
het amendement af te voeren. Via een amendement van het CDA 
is het amendement op lijst blijven staan. Dit in verband met het 
doorschuiven van de herijking van de nota Kunst in het Hart. 
De aanstelling van de cultuurcoördinator is met een jaar verlengd 
in afwachting van de nieuwe cultuurnota, waarin een structurele 
invulling van de cultuurcoördinatie wordt opgenomen. 
 
16. Normenkader 2018  
Motie 1 GB 
11 april 2019 
Opdracht van de raad: 
- Een overzicht van de geldende verordeningen en nota’s op de 
gemeentelijke site te zetten met vermelding waar deze te raadplegen 
zijn. 
- De raad uiterlijk 30 september te informeren over vorderingen op dit 
terrein. 
Stand van zaken 
Een werkgroep vanuit de werkorganisatie BUCH was bezig om 
voor alle vier de gemeenten een overzicht te maken en de 
vindbaarheid te verbeteren. Via de website kunt u geldende 
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verordeningen terugvinden via de link met overheid.nl. De 
volgende acties zijn ondernomen:  

- Er is een inhaalslag gemaakt met de publicatie van 
stukken. Oude versies zijn verwijderd. De 
informatievoorziening op de gemeentelijke websites is 
verbeterd, de informatie is sneller te vinden en met een 
duidelijke verwijzing naar overheid.nl waar alle 
regels/verordeningen beschikbaar zijn. 

- De webredactie heeft de zoekmachine/ de zoekfunctie op 
de vier gemeentelijke sites verbeterd. 

- Straks ( het 1ste kwartaal van 2021) als de werkorganisatie 
de BUCH de module Bestuurlijke besluitvorming 
implementeert in het zaaksysteem, is het een verplicht 
veld in de formats. Het document, of het beleidsstuk wordt 
dan automatisch doorgezet voor publicatie/ 
bekendmaking. 

Het verzoek is om deze motie af te voeren omdat dit 
onderwerp doorlopend de aandacht heeft van de organisatie.  

 
17. Vreemd aan de orde: verbod ballonoplatingen  
Motie 3 GL, D66, VVD, BBB, KL, PvdA, GB, CDA 
11 april 2019 
Opdracht van de raad: 
- Het oplaten van ballonnen te verbieden bij evenementen die in de 
gemeente worden georganiseerd. 
- Als voorschrift bij evenementenvergunningen op te nemen dat het 
niet is toegestaan om tijdens het evenement ballonnen op te laten. 
- Over bovengenoemde zaken voorlichting te geven (onder andere op 
(basis)scholen) en actief te communiceren met inwoners en bedrijven 
in het kader van milieu- en dierenwelzijn, en veiligheidsbeleid en te 
informeren over alternatieven voor ballonoplatingen. 
Stand van zaken 
Is opgenomen in de gewijzigde APV. Het verzoek is om deze 
motie af te voeren.  
 

18. Vreemd aan de orde: UMTS-mast Egmond-Binnen  
Motie 2 KL, GL 
4 juli 2019 
Opdracht van de raad: 
De UMTS-mast, naast genoemde overwegingen en bekeken vanuit de 
‘technische’ geschiktheid, oordeel welstandscommissie, gewenste 
provinciale kwaliteitseisen en landschappelijke inpasbaarheid, op de 
meest geschikte locatie te plaatsen. 
Stand van zaken 
Het college is momenteel als uiterste poging aan het 
onderzoeken of er (ondanks de uitvoerige zoektocht in het 
verleden naar alternatieven) haalbare alternatieve locaties zijn. 
Inmiddels is een oriënterend gesprek gaande tussen de 
gemeente, de grondeigenaar en T-Mobile over een mogelijke 
locatie buiten de kern van Egmond Binnen.  
 
19. Realisatie nieuw clubgebouw Duinrand S  
Motie 8 KL 
9 juli 2019 
Opdracht van de raad: 
Vooruitlopend op het uit te werken plan een bedrag van maximaal € 
30.000 beschikbaar te stellen met als doel zo snel mogelijk de 
middelen veilig te stellen bij verzekeraar en Rijk. Indien aanvullend 
een gerantstelling vanuit de gemeente noodzakelijk is, dit met 
voortvarendheid oppakken. 
NB: het ter beschikking gestelde bedrag dient later verrekend te 
worden en opgenomen in de exploitatiebegroting van het plan.  
Stand van zaken 
Op 30 januari is door de gemeente de sloopmelding 
geaccepteerd. Op 10 februari heeft de gemeente de 
omgevingsvergunning verleend voor de herbouw van de kantine. 
Het verwijderen van het asbest is in week 10 afgerond. In week 12 
is er gestart met de sloop. De heropbouw is begonnen. De 
verwachting is dat het deel kantine eind augustus wordt 
opgeleverd. Het verzoek is om deze motie af te voeren. 
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20. Plan van Aanpak participatie  
Motie 10 VVD, BBB 
9 juli 2019 
Opdracht van de raad: 
- In Q4 2019 met een plan van aanpak te komen rondom het thema 
participatie. 
- Het plan van aanpak op te stellen samen met een maatschappelijk 
organisatie als bijvoorbeeld de dorpsraden- Een pilot voor participatie 
op te zetten rondom een maatschappelijk vraagstuk zoals sport en 
onderwijs in relatie tot krimp en vergrijzing. 
- Schoorl Community en de Sportraad initiatief te laten nemen in het 
participatietraject in Schoorl en als gemeente hen te faciliteren. 
- Lessons learned uit de pilots zoals in Egmond aan Zee toe te passen 
in de andere kernen. 
- De kosten voor het opstellen van het plan van aanpak en de pilots te 
dekken uit het saldo van baten en lasten.  
Stand van zaken 
Het plan van aanpak is opgesteld en aangeleverd bij de raad. 
Door het verloop van de tijd, het rapport van de kwartiermaker  
en de wijziging van portefeuillehouder wordt er nogmaals naar 
het plan van aanpak gekeken. De planning is om in september 
2020 met de raad over participatie te spreken.  
 
21. Vreemd aan de orde: Nieuwe klimaatneutrale en circulaire 
woonwijken.  
Motie 12 CDA 
9 juli 2019 
Opdracht van de raad: 
- Binnen afzienbare tijd te komen met een voorstel voor een nieuwe, 
volledig klimaatneutrale en circulaire wijk. 
- bij de plannen voor deze wijk de provincie actief te betrekken 
alsmede de regionale woningbouwpartners. 
- De kosten voor planvorming en studie te dekken vanuit het saldo 
baten en lasten. 
 

Stand van zaken 
De gesprekken met de provincie over dit onderwerp zijn gestart. 
De verdere uitwerking is afhankelijk van het besluit over de 
voetbalfusie.  
 
22. Vreemd aan de orde: aanleg glasvezelnetwerk in de gemeente 
Bergen  
Motie 14 GL, VVD, D66, BBB 
9 juli 2019 
Opdracht van de raad: 
- Het gesprek te starten met verschillende partijen om in kaart te 
brengen wat de mogelijkheden en de daar aan verbonden kosten zijn 
om een glasvezelinfrastructuur in de gemeente Bergen te realiseren. 
- Dit per woonkern en het buitengebied in kaart te brengen. 
- In kaart brengen bij welke werkzaamheden al infrastructurele 
voorzieningen getroffen kunnen worden. 
- De raad van de voortgang van dit overleg op de hoogte te houden. 
- Met dien verstande dat de Coöperatie Bergen Breedband hierbij 
betrokken wordt en onderzocht wordt wat de mogelijkheden/voordelen 
zijn in regionaal (BUCH)verband. 
Stand van zaken 
Er worden met diverse partijen gesprekken gevoerd over de 
aanleg van een glasvezelnetwerk. De raad wordt op de hoogte 
gehouden van de uitkomsten van deze gesprekken.  
 
23. Vreemd aan de orde: onderzoek samenwerking AEB en HVC 
Motie 1 D66, CDA, BBB, GB, KL 
3 oktober 2019 
Opdracht van de raad: 
- Het standpunt van de raad van de gemeente Bergen in het bestuur 
van de VVI in te brengen met als doel het standpunt van de gemeente 
Bergen ook het standpunt van de VVI te laten worden. 
- De raad terstond te informeren over alle ontwikkelingen in dit 
dossier. 
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- De raad ruim van tevoren in positie te brengen om vooraf een 
standpunt in te nemen indien er van het VVI als aandeelhouder een 
besluit wordt gevraagd. 
Stand van zaken  
Er is niet langer sprake van een AEB – HVC samenwerking. 
Het verzoek is om deze motie af te voeren.  
 
24. Vreemd aan de orde: Ja/Ja-stickers ten behoeve van het 
ontvangen van reclamefolders 
Motie 2 D66, GL, BBB, KL 
3 oktober 2019 
Opdracht van de raad: 
- Tot invoering over te gaan van het plaatsen van een ja/ja-sticker 
wanneer inwoners reclamefolders willen ontvangen. 
- Hierover actief te communiceren zodat inwoners op de hoogte zijn 
van de overwegingen maar dat zij ook weten hoe deurstickers 
verkregen kunnen worden, Deze praktische informatie maakt tevens 
deel uit van communicatie aan de inwoners over grondstoffenbeleid. 
Stand van zaken 
In Amsterdam loopt er momenteel een hoger beroepsprocedure 
over de Ja/Ja sticker. Deze wachten wij af. Daarnaast wachten we 
ook de komst van de gewijzigde Wet elektronische publicaties af. 
Deze wijziging zorgt er voor dat gemeenten alle formele besluiten 
die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, via de 
daarvoor bestemde digitale kanalen mag publiceren. Dat 
betekent dat op dat moment bekendmakingen in een huis-aan-
huisblad niet meer nodig is. De wet zou op 1 januari 2021 in 
werking treden maar is gekoppeld aan de Omgevingswet. 
Inwerkingtreding van deze laatst genoemde wet is uitgesteld. Dit 
betekent automatisch ook uitstel voor de Wep (Wet elektronische 
publicaties). De aanpak/wijziging van de huidige ja/nee sticker 
laat daarmee op zich wachten. 
 
 
 

25. Vreemd aan de orde: Het vaststellen van de beleidsnotitie 
snippergroen 2019 
Motie 3 VVD, D66, GL 
3 oktober 2019 
Opdracht van de raad: 
Expliciet op te nemen in het groenbeleidsplan: 
Adoptie van snippergroen 
Er kan onder voorwaarden een verzoek worden ingediend voor 
adoptie van snippergroen door inwoners zonder dat er een huurprijs 
voor het stuk groen hoeft te worden betaald. 
 
Voorwaarden zijn onder andere: 
 
- Dat het snippergroen zijn functie in de openbare ruimte behoudt en 
het groen blijft 
- Dat bij een klein stukje een individuele inwoner de adoptie op zich 
neemt maar bij grotere stukken (meer dan 50m2) moeten dit minstens 
drie inwoners zijn. 
- Daarnaast moet ten minste 50% van de direct omwonenden geen 
bezwaar hebben tegen deze adoptie en moet het afgestemd worden 
met de wijk-/buurtverenigingen. 
- Te allen tijde geldt dat wanneer de gemeente het groen weer nodig 
heeft zij het adoptiegroen weer kan terugvorderen. 
- En dat de werkgroep snippergroen de plannen beoordeelt voor het 
gezamenlijk gebruik en dat daaruit per situatie aanvullende 
voorwaarden kunnen gelden. 
 
Inwoners kunnen de aanvraag tot adoptie doen via de website van de 
gemeente. Op de website staan de voorwaarden uitgelegd. 
Stand van zaken: 
Het groenbeleidsplan, waarin een tekst is opgenomen over de 
adoptie van snippergroen, wordt in het 3de kwartaal 2020/ 1ste 
kwartaal 2021 naar verwachting aan de raad voorgelegd. 
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26. Verlagen van percentage indexering OZB 
Amendement A VVD, KL 
31 oktober 2019 
Opdracht van de raad: 
1. De programmabegroting 2020-2023, inclusief de paragrafen en 
bijlagen vast te stellen. 
2. De bouwbegroting ter kennisgeving aan te nemen 
3.De onderstaande financiële mutaties uit de programmabegroting 
2020-2023 betreffende exploitatie en investeringen vast te stellen. 
4. De jaarschijf 2020 van het investeringsplan 2020 vast te stellen en 
de bijbehorende kredieten beschikbaar te stellen. 
 
De bij beslispunt 3 en 4 behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Toe te voegen: 
5. De OZB te indexeren met 1,5%. De tekst en bedragen in de 
programmabegroting hierop aan te passen. 
Stand van zaken 
Dit amendement is verwerkt in de begroting. Het verzoek is om 
het amendement af te voeren.  
 
27. Transparante P&C-documenten 
Motie 1 CDA, KL, VVD, GL, PvdA, D66, BBB 
31 oktober 2019 
Opdracht van de raad 
In 2020 de documenten in het kader van de P&C-cyclus zodanig aan 
te passen dat de gepresenteerde documenten in het kader van de 
P&C-cyclus: 
- Heldere en duidelijke informatie verschaffen ten aanzien van de 
gewenste maatschappelijke effecten en doelstellingen, de gewenste 
resultaten en de te ondernemen acties als ook de hiervoor benodigde 
middelen en wie hiervoor verantwoordelijk is. 
- Heldere en op feiten gebaseerde voorgangsinformatie bevatten over 
de behaalde maatschappelijke effecten en resultaten en de 
daadwerkelijk uitgegeven middelen. 

- Indien noodzakelijk hierover in overleg te gaan met de andere bij de 
BUCH aangesloten gemeenten. 
-Voor de kadernota 2021 een eerste concept voor de herinrichting te 
bespreken met de commissie van onderzoek. 
Stand van zaken  
Door de wisseling van portefeuillehouders Financiën, drie in het 
laatste half jaar, en beperkte ambtelijke capaciteit voor dit 
onderdeel is deze motie nog niet opgepakt.  
 
28. Dienstverlening 
Motie 2 KL, D66, CDA 
31 oktober 2019 
Opdracht van de raad 
Om in het eerste kwartaal ná de raadsinformatieavond met een 
actieplan te komen met aanvullende ‘accenten’ op het gebied van 
dienstverlening voor de gemeente Bergen. Dit aanvullend op het 
bestaande dienstverleningsplan van de BUCH. Deze in het 2e 
kwartaal ter goedkeuring voor te leggen aan de raad. 
Stand van zaken 
In verband met de Coronamaatregelen is de presentatie en 
bespreking met uw raad van de notitie Nieuw Tij verschoven naar 
september 2020. 
 
29. Realisatie Parkeerbeleid 
Motie 3 D66, CDA, KL, VVD,  
31 oktober 2019 
Opdracht van de raad 
Bij de evaluatie van het parkeerbeleid een beeld te hebben vanuit de 
inwoners en ondernemers in de verschillende kernen hoe zij het 
huidige parkeerbeleid ervaren. Deze ervaringen te kunnen betrekken 
bij de eerste uitgesproken wens in de raad om: 
- Tot een gedifferentieerd parkeerbeleid te komen voor de 
verschillende kernen van onze gemeente waar het gaat om de 
betaalperiodes (weekdagen/weekend/seizoenen/tijden) en 
betaalzones. 
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- Onderzoek of het aantal (4 uur) gratis parkeren met de 
bezoekersvergunning geen oneigenlijk gebruik stimuleert c.q. 
onderzoek of een alternatief systeem voor bezoekersvergunning meer 
aan het doel kan beantwoorden. 
- Onderzoek te doen naar de mogelijkheden van transferia, 
overloopterreinen en het aanleggen van een of meer parkeergarages 
onder de duinen en uiterlijke 2e kwartaal met resultaten te komen. 
 
Bij de behandeling van de belastingtarieven in de raad van 20 
december 2019 voor wat betreft het parkeerbeleid de onderstaande 
onderdelen alvast te agenderen: 
- Bij het verstrekken van parkeervergunningen aan commerciële 
verhuurders na te gaan of de bij de accommodatie aangelegde 
parkeerplekken/garages overeen komen met het aantal te verhuren 
kamers/appartementen. Het aantal te verstrekken 
parkeervergunningen behoort het aantal kamers/appartementen 
minus de aangelegde parkeerplekken/garages te zijn. 
- Na te gaan hoeveel parkeervergunningen er worden verstrekt aan 
huiseigenaren terwijl in de huizen niemand staat ingeschreven en 
welke maatregelen in dat geval worden aanbevolen. 
- Een heldere onderbouwing te geven van een (mogelijke) verhoging 
van de parkeervergoedingen voor de komende jaren – anders dan de 
jaarlijkse indexering van 2% - mede gebaseerd op de tarieven van de 
ons omliggende gemeenten. 
- De financiële gevolgen van de aanpassingen per onderdeel van dit 
beleid inzichtelijk te maken en hierover voor 1 juni 2020 te 
rapporteren. 
Stand van zaken  
Er zijn vier bewonersavonden geweest waarin de meningen en 
ideeën van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden 
zijn verzameld. De resultaten van deze avonden worden aan de 
deelnemers van de avonden teruggekoppeld en ook gepubliceerd 
op de gemeentelijke website.  
Afhankelijk van de reacties op deze terugkoppeling wordt 
besloten of er nog een consultatieronde nodig is en of dat er een 

parkeerbeleidsnota kan worden samengesteld. Hierbij gaat 
zorgvuldigheid boven snelheid.  
De in de motie genoemde maatregelen worden in dit beleid 
meegenomen.  
Voor wat betreft de verblijfsrecreatievergunningen: zie motie 42. 
 
30. Dienstverleningsovereenkomst 
Motie 5a KL  
31 oktober 2019 
Opdracht van de raad 
De (concept) Dienstverleningsovereenkomst werkorganisatie BUCH 
aan de Commissie van Onderzoek voor te leggen waarbij de inbreng 
van de gemeenteraad wordt meegenomen. 
Stand van zaken 
Dit heeft plaatsgevonden en de DVO is inmiddels vastgesteld. het 
verzoek is om deze motie af te voeren. 
 
31. Stand van zaken amendementen en moties 
Amendement B CDA 
31 oktober 2019 
Opdracht van de raad: 
De amendementen en moties met de nummers: 7, 8, 13, 14, 15, 17, 
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 50, 51 en 55 af te voeren. 
Stand van zaken 
Dit amendement is verwerkt in het besluit en onderhavig 
document. Het verzoek is om het amendement af te voeren. 
 
32. Grootschalig zonopwek op daken 
Amendement A GL, CDA 
7 november 2019 
Opdracht van de raad: 
1. Aan de leidende principes voor kwantiteit van RES (Samenvatting 
Startnotitie Regionale Energiestrategie NHN, p.4) toe te voegen: 
- ‘de grootschalige zonopwek op daken’. 
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En uit te sluiten bij ‘gebruik biomassa onder voorwaarden’ als 
brandstof: 
- houtige biomassa. 
2. Aan het raadsbesluit toe te voegen: 
De volgende kaders worden voor de deel-RES Bergen gehanteerd: 
a) het RES-proces opstarten onafhankelijk van het vaststellen van het 
Klimaatakkoord in de Tweede Kamer; 
b) energiebesparing heeft even grote prioriteit als energieopwekking; 
c) de mogelijkheden voor geothermie als energieopwekking tellen, 
naast andere meer innovatieve mogelijkheden, volwaardig mee in de 
energiemix als ze als techniek hun nut bewezen hebben en voldoende 
rendabel zijn; 
d) onze inwoners worden geconsulteerd eerder of gelijk aan stap 3 
van de startnotitie maar in ieder geval in overeenstemming met het 
nog vast te stellen participatiebeleid van de gemeente Bergen. 
e) in de Omgevingsvisie en in het RES-proces dezelfde criteria 
meegeven t.a.v. ontwikkeling grootschalige zonnevelden en 
windturbines (bijv. afstand tot bouwvlak; hoogte windturbine). 
Stand van zaken 
1-Grootschalige zonne-opwek op daken (meer dan 60 
zonnepanelen en daarmee in aanmerking komende voor SDE+ 
subsidie) is in de RES opgenomen en telt mee in het bod. De RES 
richt zich in hoofdzaak op (grootschalige) zonne- en windenergie. 
Biomassa onder voorwaarde is eerder genoemd in de Startnotitie 
RES maar heeft in de verdere uitwerking geen rol gespeeld. Het 
is bekend dat ‘houtige biomassa’ maatschappelijk ter discussie 
staat vanwege fijnstof en vanwege de vraag of het daadwerkelijk 
bijdraagt aan de energietransitie. 
2-a. Het RES proces is opgestart na het verstrekken van de 
opdracht aan het college tot het uitvoeren van het RES proces in 
oktober 2019. 
2-b. Naast het RES-proces hebben alle gemeenten de wettelijke 
verplichting een Transitie Visie Warmte (TVW) aan te leveren 
voor het einde van 2021. Deze wordt in het 3e kwartaal 2020 aan 
de raad voorgelegd. Daarnaast wordt volop gewerkt aan het 

stimuleren van het isoleren van woningen en zonnepanelen op 
daken via een samenwerking tussen de gemeente en bedrijven 
Duurzaam Bouwloket en de Regio. 
2-c. Ook dit valt buiten het RES proces. In de TVW wordt 
rekening gehouden verschillende energiebronnen, waaronder 
geothermie. Deze energiebron kan pas op rendabele wijze 
worden ingezet bij 5000-7000 woningen.  
2-d. Met het lokale scenario atelier in De Blinkerd in Schoorl is 
invulling gegeven aan de lokale participatie in Bergen. Dit is in 
heel Noord Holland Noord op identieke wijze gedaan. Op dat 
moment was het participatiebeleid van Bergen niet vastgesteld 
en evenmin ambtelijk uitgewerkt. 
2-e In de omgevingsvisie wordt in meer algemene zin gesproken 
over de ontwikkelingen in de omgeving waaronder de RES. De 
RES vormt wel een concrete basis voor het omgevingsplan, 
naast alle andere basissen voor dit plan.  
 
In algemene zin kan gesteld worden dat met de meeste punten uit 
dit amendement reeds is verwerkt in de procedure om tot een 
concept RES te komen of onderdeel uitmaakt van andere 
projecten. Dit amendement kan daarmee worden afgevoerd.  
 
33. Tijdelijk permanent bewonen recreatiewoningen 
Amendement C KL, VVD, D66, BBB 
7 november 2019 
Opdracht van de raad: 
1. kennis te nemen van de evaluatie tijdelijk permanent bewonen van 
recreatiewoningen; 
2. het college opdracht te geven een pilot uit te werken voor het 
vergunnen van tijdelijke bewoning op grond van het bestemmingsplan; 
3. het college te verzoeken een projectbeschrijving op te stellen met 
daarin verwoord de eisen van het bouwbesluit en een 
communicatieparagraaf; 
4. het college te verzoeken onderzoek te doen naar de ervaringen met 
het aanvraagproces door de aanvragers hierover te bevragen. 
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Te wijzigen in: 
1. kennis te nemen van de evaluatie tijdelijk permanent bewonen van 
recreatiewoningen; 
2. het college, in samenwerking met een kleine raadswerkgroep te 
verzoeken onderzoek te doen naar de ervaringen met het 
aanvraagproces door de aanvragers hierover te bevragen. De 
conclusie en aanbevelingen te delen met de raad en in januari 2020 
met voorstellen te komen; 
3. het college opdracht te geven een pilot uit te werken voor het 
vergunnen van tijdelijke bewoning op grond van het bestemmingsplan. 
Vóór 1 juni 2020 met de pilot te starten; 
4. het college te verzoeken een projectbeschrijving op te stellen met 
daarin verwoord de eisen van hout bouwbesluit en een 
communicatieparagraaf; 
5. Het college opdracht te geven maandelijks via de gemeentekrant te 
communiceren over de mogelijkheden van permanente bewoning van 
recreatiewoningen en de raad per halfjaar te informeren over de stand 
van zaken rond de aangevraagde/verleende vergunningen; 
6. De norm voor parkeren, bestemd voor een 
omgevingsafwijkingsvergunning betreft tijdelijke bewoning 
recreatiewoningen aan te passen  en voor 1 maart 2020 met een 
voorstel te komen. Deze norm ook aanhouden in de pilot. 
Stand van zaken 
Gezien een verwachte wetswijziging die het procedureel 
eenvoudiger maakt een tijdelijke vergunning te verlenen is nog 
geen aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Het is opportuun 
de wetswijziging af te wachten. Daarnaast behoeft het 
parkeerbeleid nader te worden beschouwd omdat in het 
merendeel van de gevallen niet aan dit beleid kan worden 
voldaan. 
 

 

 

34. Handhaven voorrang fietsers op kruising Laanweg-Sportlaan 
Amendement D PvdA, CDA 
7 november 2019 
Opdracht van de raad: 
Het raadsbesluit 
- akkoord te gaan met voorliggende plannen voor de herinrichting van 
de openbare ruimte in het centrum van Schoorl. 
- in te stemmen met de pilot voor het omdraaien van 
eenrichtingsverkeer op de Heereweg en dit een jaar na ingebruikname 
te evalueren samen met Schoorl Community. 
- Het voorlopig ontwerp hiermee een definitieve status te geven. 
- Akkoord te gaan met de bijbehorende financiële paragraaf en 
begrotingswijziging behorende bij de herinrichting van de openbare 
ruimte in het centrum van Schoorl. 
 
Aan te vullen met beslispunt: 
- Het handhaven van de voorrang voor fietsers op de kruising 
Laanweg-Sportlaan. 
Stand van zaken 
Er is opdracht verstrekt aan een verkeerskundig bureau om te 
adviseren betreffende een veilige fietsoversteek. De uitkomst 
wordt gedeeld met de meetekengroep. Via sociale media en de 
website “denk mee over Schoorl” wordt dit gedeeld met de 
bewoners. Het definitieve ontwerp wordt ter vaststelling aan het 
college aangeboden 
De rijrichting in de Heereweg is omgedraaid in het ontwerp; 
autoverkeer rijdt nu van noord naar zuid. Overeenkomstig de 
motie wordt dit geëvalueerd. 
Door een extern bureau (Goudappel) is onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden om fietsverkeer op deze kruising in de 
voorrang af te wikkelen. De resultaten van dit onderzoek worden 
in een notitie verwerkt. In de notitie wordt aangegeven op welke 
manier invulling wordt gegeven en de resultaten worden verwerkt 
in het ontwerp. 
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35. Herinrichting Schoorl centrum 
Amendement E VVD, KL, D66, GL, BBB, PvdA,  
7 november 2019 
Opdracht van de raad: 
Het raadsbesluit 
- akkoord te gaan met voorliggende plannen voor de herinrichting van 
de openbare ruimte in het centrum van Schoorl; 
- in te stemmen met de pilot voor het omdraaien van 
eenrichtingsverkeer op de Heereweg en dit een jaar na ingebruikname 
te evalueren samen met Schoorl Community; 
- het voorlopig ontwerp hiermee een definitieve status te geven; 
- akkoord te gaan met de bijbehorende financiële paragraaf en 
begrotingswijziging behorende bij de herinrichting openbare ruimte in 
het centrum van Schoorl; 
 
Als volgt te wijzigen: 
- akkoord te gaan met voorliggende plannen voor de herinrichting van 
de openbare ruimte in het centrum van Schoorl; 
- in te stemmen met de pilot, bestaande rijrichting op de Heereweg te 
handhaven en alleen bestemmingsverkeer toe te laten en de weg als 
zodanig in te richten; 
- Na vaststellen plannen en tekening definitief te maken en de 
wijzigingen van dit amendement mee te nemen in de aanbesteding; 
- akkoord te gaan met de bijbehorende financiële paragraaf en 
begrotingswijziging behorende bij de herinrichting openbare ruimte in 
het centrum van Schoorl; 
Stand van zaken 
Het ontwerp van de Heereweg in het Centrum van Schoorl is 
aangepast om de bestaande rijrichting te handhaven. Er wordt 
bebording geplaatst met een inrijverbod, “uitgezonderd 
bestemmingsverkeer”. Het aangepaste ontwerp wordt 
voorgelegd aan de meetekengroep en de ondernemers en wordt 
ter vaststelling aan het college aangeboden. 
 

36. Slotkwartier. Aanpassen van de beschreven functionele 
onderdelen 
Amendement F VVD, KL, D66, CDA, BBB 
7 november 2019 
Opdracht van de raad: 
De volgende tekst in het uitvoeringskader behorende bij het 
raadsbesluit toe te voegen/aan te passen: 
 
- Pagina 3, alinea School en Raadshuis 
Toevoegen: Vooruitlopend op de constructieve (casco) 
herstelwerkzaamheden zal Stichting Historisch Egmond (SHE) uiterlijk 
31 maart 2020 inzichtelijk maken op welke wijze de (wissel)exposities 
worden geprofessionaliseerd zodat deze meer aandacht zullen krijgen 
met een groter publieksbereik. Vooralsnog kan er geen beroep 
worden gedaan op extra middelen vanuit de gemeente. Het niet 
kunnen professionaliseren van de exposities zal consequenties 
hebben voor het gebruik en/of ruimtebeslag van SHE binnen de 
School en het Raadhuis. 
 
- Pagina 3 en 4, alinea Hoeve Overslot 
Toevoegen: Hafre zal uiterlijk op 1 maart 2020 inzichtelijk maken op 
welke wijze er zal worden/wordt samengewerkt met een (beoogd) 
commercieel ondernemer in Hoeve Overslot en hoe dit gebruik er in 
de praktijk uit gaan zien. Indien er onvoldoende basis blijkt voor 
constructieve samenwerking zal de gebruiksmogelijkheid binnen het 
Slotkwartier voor Hafre per 31 maart 2020 direct worden beëindigd. 
 
- Pagina 4 Overkoepelende stichting namens alle gebruikers 
Toevoegen: Een professioneel overkoepelende stichting is een 
vereiste vanuit de raad. Deze stichting legt namens alle gebruikers 
van het gemeentelijk vast in het Slotkwartier tijdens de ontwikkel- en 
realisatiefase voorlopig ieder halfjaar financiële en culturele 
verantwoording af aan de gemeente. Daarna kan dit jaarlijks 
gebeuren. 
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- Pagina 4 Renovatie en exploitatie 
Toevoegen: Drie jaar na oplevering en ingebruikname van de 
individuele plandelen of zoveel eerder indien dit nodig blijkt, zal er een 
evaluatie plaatsvinden om te bekijken of de individuele stichtingen aan 
zowel de financiële verplichtingen als aan de cultureel inhoudelijke 
doelstellingen kunnen voldoen. 
 
Het totale vastgoed waarin de gebruikers worden gehuisvest zal 
zodanig beschermd worden dat, mocht het nodig zijn, herbestemming 
eenvoudig mogelijk is. 
Stand van zaken 
Dit amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om het 
amendement af te voeren. 
 
37. Herinrichtingsplan centrum Schoorl 
Motie 1 KL, VVD, D66, GL, BBB, PvdA 
7 november 2019 
Opdracht van de raad 
Te onderzoeken: 
- bij de kruising Laanweg/Sportlaan de voorrangssituatie voor fietsers 
te handhaven i.v.m. de veiligheid van fietsers. 
Tevens op die kruising voor voetgangers een zebrapad te realiseren; 
- signaleringsbord te plaatsen bij de ingang van de Duinvoetweg 
waardoor ‘zoekend verkeer’ wordt voorkomen; 
- welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat 
auto’s op de Duinvoetweg (voor de Jumbo) tijdelijk parkeren; 
- meer duidelijkheid voor verkeer door maatregelen middels 
bebording, wegmarkering en bewegwijzering; 
- het nieuwe parkeerbeleid (voorstel eerste kwartaal 2020) van de 
gemeente in de uitvoering van het plan te verwerken; 
-de afspraken ten aanzien van de venstertijden ten behoeve van laden 
en lossen voor detailhandel te heroverwegen, om daarmee de 
overlast tot een minimum te beperken; 
- de pilot 1 jaar na ingebruikname samen met Schoorl Community, 
inwoners en ondernemers te evalueren; 

- de resultaten van de uitkomsten van deze motie mee te nemen in de 
aanbesteding. 
Stand van zaken 
Er is opdracht verstrekt aan een extern verkeerskundig bureau 
om te adviseren betreffende een veilige fietsoversteek, hierin zijn 
ook de voetgangersoversteken meegenomen. De uitkomst wordt 
gedeeld met de meetekengroep. Via sociale media en de website 
“denk mee over Schoorl” wordt dit gedeeld met de bewoners.  
Door bezoekers bij de kruising Laanweg/Sportlaan naar het 
parkeren te verwijzen, verwachten we minder zoekend verkeer bij 
het Klimduin. Doordat het Roode Leeuw plein anders wordt 
ingericht wordt de ruimte voor auto’s kleiner. Het nodigt dan 
minder uit om tijdelijk voor de JUMBO te parkeren.  
Het nieuwe parkeerbeleid wordt daar waar van toepassing in het 
plan verwerkt. 
Een jaar na in gebruik name van de Heereweg wordt samen met 
ondernemers, inwoners en Schoorl Community de inrichting 
geëvalueerd. De verwachting is dat in het 4e kwartaal een start 
kan worden gemaakt met de besteksvoorbereiding waarin de 
uitkomsten van de motie worden meegenomen in de 
aanbesteding. 
38. Vreemd aan de orde: Verkeersveiligheid N9 
Motie 2 CDA, BBB 
7 november 2019 
Opdracht van de raad 
In overleg met andere N9-gemeenten, Rijkswaterstaat, provincie, te 
onderzoeken op welke wijze de verkeersveiligheid van de N9 (en in 
het bijzonder het verkeersgedrag) kan worden geoptimaliseerd. 
Stand van zaken 
In december 2019 heeft de Tweede Kamer, mede op verzoek van 
het CDA in Den Helder, hierover een motie aangenomen. 
Wethouder Bekkering heeft hierover, in zijn rol als ambassadeur 
voor de verkeersveiligheid, met de provincie gesproken. Hiermee 
is dit onderwerp op de landelijke en provinciale agenda gekomen 
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en wordt de raad geïnformeerd wanneer er ontwikkelingen zijn. 
Het verzoek is om deze motie af te voeren. 
 
39. Vestiging bloembollenbedrijf – aanpassing “Voorgesteld 
besluit” 
Amendement A KL, VVD, CDA, D66, PvdA,  
12 december 2019 
Opdracht van de raad: 
Het voorgestelde besluit: 
- In principe akkoord te gaan met de vestiging van een agrarisch 
bloembollenbedrijf op de percelen nabij de Limmerweg 5 in Egmond-
Binnen (kadastraal C2824 en C2978). 
- Een bestemmingsplan en landschappelijk inpassingsplan te laten 
opstellen door initiatiefnemer voor deze ruimtelijke ontwikkeling. 
Te wijzigen in: 
- In principe akkoord te gaan met de vestiging van een agrarisch 
bloembollenbedrijf op de percelen nabij de Limmerweg 5 in Egmond-
Binnen (kadastraal C2824 en C2978). 
- Tot definitieve besluitvorming ‘wijziging bestemmingsplan’ over te 
gaan als de resultaten van de hierna genoemde onderzoeken, vooraf 
aan behandeling van het plan, aan de raad zijn/worden voorgelegd. 
A. Onderzoek naar en de milieueffecten van: 
- bodem(kwaliteit); 
- geluid(hinder), inclusief de mate van indirecte hinder; 
- toename verkeer(intensiteit) als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling alsmede verkeersveiligheid; 
- overige relevante milieuonderdelen. 
B. Milieuaspecten: 
- gebruik (bestrijdings)middelen; 
- intensiteit en mate van gebruik van deze middelen; 
- te hanteren spuitzone(s). 
C. Impact van de ontwikkeling op de directe omgeving (zie toelichting) 
D. Bij besluitvorming tot ‘wijziging bestemmingsplan’ wordt inzicht 
gegeven op welke wijze het toezicht en de handhaving gerelateerd 
aan bij B genoemde milieuaspecten wordt gewaarborgd en uitgevoerd 

(frequentie toezicht c.q. controle en naleving van de vergunnings-
/meldingsvoorschriften (AMvB/Activiteitenbesluit). 
- Een bestemmingsplan en landschappelijk inpassingsplan te laten 
opstellen door initiatiefnemer voor deze ruimtelijke ontwikkeling. 
Stand van zaken 
Dit amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om het 
amendement af te voeren.  
 
40. Afschaffen betaald parkeren winterperiode Schoorl 
Amendement B KL 
12 december 2019 
Opdracht van de raad: 
Voorgesteld besluit 
1. Gedurende de maanden januari, februari, november en december 
2020 en 2021 betaald parkeren in Schoorl als proef af te schaffen 
2. Het aanwijzingsbesluit 2020 vast te stellen. 
3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
Te wijzigen in: 
Beslispunt: 
1. Voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 maart 2020 het parkeren 
in Schoorl vrij te stellen van parkeertarieven en daarmee gelijk te 
trekken met Bergen aan Zee en Egmond aan Zee. 
2. Het aanwijzingsbesluit 2020 vast te stellen. 
3. De begrotingswijziging aan dit (gewijzigde) besluit aanpassen. 
Toevoegen: 
- Overige en toekomstige invulling van het parkeerbeleid te betrekken 
bij de ontwikkeling parkeerheffing voor de gehele gemeente in 2020. 
Stand van zaken 
Dit amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om dit 
amendement af te voeren. 
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41. Aanpassen tarief parkeervergunningen 
Amendement F D66, VVD, KL, CDA 
12 december 2019 
Opdracht van de raad: 
De volgende tekst in het raadsbesluit toe te voegen/aan te passen: 
1. Het tarief voor de verblijfsrecreantenvergunning in gebruik bij 
(hotel/B&B)accommodaties en overige recreatieve verhuur en de 
strandhuisjesvergunning te verhogen naar € 300,00 per jaar per 
vergunning. 
Stand van zaken 
Dit amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om dit 
amendement af te voeren. 
 
42. Aanpassingen verstrekking parkeervergunningen 
Motie 3 D66, VVD, KL, CDA 
12 december 2019 
Opdracht van de raad 
Bij verstrekking van de parkeervergunningen voor het gebruiksjaar 
2021 deze als volgt toe te passen en daartoe de voorbereidende 
werkzaamheden en communicatie te starten: 
1. Alleen verblijfrecreantenvergunningen te verstrekken aan (hotel en 
B&B)accommodatiehouders voor het aantal kamers dat niet op eigen 
terrein of in de eigen garage kan parkeren met de norm 1 
appartement/1 kamer = 1 vergunning. Verstrekking van vergunningen 
kan pas plaatsvinden nadat deze gegevens zijn overlegd vanuit de 
(hotel)accommodaties en gecontroleerd. 
2. De strandhuisjesvergunning alleen nog op kenteken te verstrekken. 
3. Niet langer verblijfsrecreantenvergunningen en 
bezoekersvergunningen te verstrekken aan woningen en 
appartementen die recreatief worden verhuurd maar waar niemand 
als hoofdbewoners staat ingeschreven. 
Stand van zaken 
Dit betreft een motie waarbij is toegezegd dat e.e.a. met ingang 
van belastingjaar 2021 wordt ingevoerd. Vooralsnog koersen we 
erop om dat te realiseren. 

43. Vuurwerk 
Motie 5 CDA, GL, VVD, BBB, GB 
12 december 2019 
Opdracht van de raad 
1. Met inbreng van de inwoners een vuurwerkbeleid te ontwikkelen 
waarbij ruimte is voor maatwerk per kern. 
2. Aan de inwoners van de kernen wordt in ieder geval hun mening 
gevraagd ten aanzien van de volgende mogelijkheden voor een 
toekomstig vuurwerkbeleid in de gemeente Bergen: 
- het al dan niet organiseren van een centrale vuurwerkshow in iedere 
kern; 
- het al dan niet invoeren van een totaalverbod op het afsteken van 
vuurwerk in de kern, dan wel het verder uitbreiden van het aantal 
vuurwerkvrije zones met bepaalde ‘gevoelige’ gebieden en daarbij 
tevens te vragen welke locaties voor vuurwerkvrije zones in 
aanmerking komen; 
3. Bij de peiling tevens te betrekken: 
a. waar in de kernen een eventuele vuurwerkshow gehouden kan 
worden; 
b. of er binnen de kern inwoners zijn die een vuurwerkshow voor alle 
inwoners willen helpen organiseren waarbij deze inwoners vanuit de 
gemeente kunnen worden gefaciliteerd. 
4. Te onderzoeken of het mogelijk is de huidige uitgaven gemoeid met 
het herstel van vandalisme tijdens de nieuwjaarsnacht en het 
opruimen van vuurwerk (deels) in te zetten voor de organisatie van 
een vuurwerkshow in de kernen. 
5. De resultaten van het onderzoek voor de bespreking van de 
kadernota in het voorjaar aan de raad voor te leggen. 
Stand van zaken:  
De opdracht voor onderzoek met betrekking tot de punten 1 t/m 
4 wordt nog voor de zomer verstrekt. De resultaten van het 
onderzoek voor de bespreking van de Kadernota in het voorjaar 
van 2021 aan de raad voor te leggen. 
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44. Vreemd aan de orde – Onderzoek wijziging bestemming 
bedrijventerrein De Weidjes 
Motie 6 KL, VVD, D66, PvdA 
12 december 2019 
Opdracht van de raad 
Te onderzoeken op welke wijze de ‘bestemming Wonen’ en/of de 
bestemming ‘Gemengde functies’ op bedrijventerrein De Weidjes 
mogelijk is en de resultaten uiterlijk februari 2020 met de raad te 
bespreken. 
Stand van zaken 
Uw raad is in de nieuwsbrief van het college aan de raad van 6 
mei 2020 over de uitvoering van deze motie geïnformeerd.  
Het verzoek is om deze motie af te voeren.  
 
45. Vreemd aan de orde – 5G-netwerk 
Motie 8 GL, D66, KL, BBB, CDA, GB, VVD 
12 december 2019 
Opdracht van de raad 
- Met spoed middels een brief aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer en de verantwoordelijk staatssecretaris te verzoeken de 
besluitvorming rond de uitrol van het 5G-netwerk te laten vergezellen 
van de nodige zorgvuldigheid en ruimte voor maatschappelijk debat. 
Hiervoor dient in ieder geval aan de volgende punten voldaan te zijn, 
te weten: 
* Meer tijd voor maatschappelijk debat; 
* Een bespreking in de Tweede Kamer over de uitkomst van de 
adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad; 
* Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de biologische 
effecten van sterke elektromagnetische straling op mensen, flora en 
fauna op de korte en lange termijn. 
- Deze brief ook te versturen naar GS van de provincie Noord-Holland 
en alle andere gemeenten in Nederland. 
 
 
 

 
Stand van zaken 
Uw raad is in de nieuwsbrief van het college aan de raad van 4 
maart 2020 over de uitvoering van deze motie geïnformeerd. Het 
verzoek is om deze motie af te voeren.  
 
46. Vreemd aan de orde – Behoud beeldbepalende panden in de 
gemeente Bergen. Aanwijzing Smeerlaan 1a t/m h als beschermd 
gemeentelijk monument 
Motie 3 GB, BBB, VVD, GL, KL 
30 januari 2020 
Opdracht van de raad 
Bij de eigenaar erop aan te dringen om zoveel mogelijk 
cultuurhistorische elementen te behouden en de raad over dit 
resultaat te informeren. 
Stand van zaken  
Kennemer Wonen heeft kennis genomen van de motie en neemt 
de aanwijzingen mee in een totaalplan voor deze locatie; het 
voormalig gymnastieklokaal Smeerlaan 1 in combinatie met 
naastgelegen nieuw te bouwen woningen. Het is momenteel nog 
te prematuur om naar buiten te treden, omdat interne 
besluitvorming bij Kennemer Wonen nog niet rond is.  
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47. Vreemd aan de orde – Bestemming en gebruik woning 
(functie tweede woning) Bergen aan Zee en Egmond aan Zee 
Motie 4 KL, D66, PvdA, CDA, VVD, GL, GB, BBB 
30 januari 2020 
Opdracht van de raad 
- Om zo spoedig mogelijk met de eigenaren, zowel bewoners als 
forensen, ondernemers en andere belanghebbenden uit Bergen aan 
Zee een traject op te starten waarbij in overleg en samenspraak 
gekomen wordt tot invulling van beleid dat de recreatieve verhuur in 
Bergen aan Zee regelt. Alle adressen die het betreft te informeren dat 
dit plaats gaat vinden. 
- Voor de Terrasflat in overleg te gaan met de beide VVE’s over de te 
nemen stappen. 
- De gemeenteraad mee te nemen middels de nieuwsbrief van het 
college in de stappen die worden gezet in beide trajecten. 
Stand van zaken  
In de ARC van 2 juni jl. is aan de raad meegegeven dat met de 
uitwerking van deze motie gestart kan worden indien de 
Huisvestingsverordening vastgesteld wordt. Dit heeft te maken 
met capaciteit. Er hebben al enkele gesprekken plaatsgevonden 
met eigenaren en de VVE’s. 
Het is uiteindelijk aan de raad om aan te geven of zij bij alle 
‘Tweede woningen’ de functieaanduiding recreatiewoning wil 
toekennen of dit alleen zou moeten gelden voor de Tweede 
woningen in een bepaald gebied.   
 
48. Verklaring van geen bedenkingen 
Amendement A1 VVD, GL, GB, BBB 
5 maart 2020 
Opdracht van de raad: 
De volgende gevallen waarvoor ten behoeve van een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht toepassing wordt gegeven aan artikel 
2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, aan te wijzen als categorieën van gevallen waarin 
een verklaring van geen bedenkingen is vereist: 
- Categorie bebouwde kom: 
Aanvragen die zien op een woningbouwontwikkeling van 18 pof meer 
woningen en aanvragen waarbij wordt afgeweken van het integrale 
woningbouwbeleid van de gemeente Bergen NH; 
- Categorie buitengebied: 
Alle aanvragen van meer dan 11 woningen en ontwikkelingen strijdig 
met het provinciale beleid behoudens zonneweides tot 10 ha en 
behoudens aanvragen die zien op het splitsen van stolpen en 
aanvragen die zien op het splitsen van woningen conform het 
splitsingsbeleid en behoudens de aanvragen om 
omgevingsvergunning die betrekking heeft op uitbreiding van 
gebouwen en bouwwerken waarbij geen functiewijziging plaatsvindt; 
- Besluit dat: 
Voor besluiten waarin een projectafwijkingsbesluit als bedoeld in 
artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht wordt geweigerd, de hiervoor genoemde 
verklaring niet is vereist waarbij het college de raad per kwartaal 
informeert over deze geweigerde besluiten. 
- Dit besluit komt in de plaats van eerder genomen besluiten waarin 
categorieën van gevallen zijn aangewezen als bedoeld in artikel 6.5, 
lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, waarbij de uitvoering van dit 
besluit steeds dient te geschieden binnen de geest van de 
omgevingswet. 
Stand van zaken 
Dit amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om het 
amendement af te voeren.  
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